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 وي للتعلمات وآليات تنفيذهاملخطط السن

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 
                                                                                               العامة للتربية الوطنية                                                                                                        ملفتشية ا                     للتعليمالعامة املديرية 

                   مديرية التعليم املتوسط 

 

      

 

 لوم الفيزيائية والتكنولوجياعال املادة: 

 من مرحلة التعليم املتوسط ولىالسنة ال املستوى: 

 2022/ 2021 السنة الدراسية:

 

 

 2021 جويلية
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 ة مـــــدـقـم

بناء وإرساء وإدماج  تعّد   عملية  لتنظيم وضبط  أساسية  بيداغوجية  السنوية سندات  التعّلم  الاّلزمة إلمناء  مييوتقخمططات  املناهج   املوارد  املستهدفة يف  الكفاءات  وتنصيب 
املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه يتوّجب حتيينها مطلع    املخّططات ملختلف  ، وحىت تستجيب هذهيمهايتق  التعليمية لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط مع حتديد سبل ومعايري

 كل سنة دراسية بصفة آلية. 
اإلطار،   إقراضمن هذا  االستثنائي خالل  ويف ظل  التمدرس  بنظام  العمل  الدراسية  ر مواصلة  استمرار هتديد    2022/ 2021السنة  (، فقد 19  -وابء كوروان )كوفيدجراء 

العلوم الفيزايئية لدراسة مادة  ائييوفره هذا النظام االستثنعلى أساس احلجم الساعي السنوي الفعلي الذي الدراسية   التعّلم هلذه السنةرة الرتبية الوطنية على إعداد خمّططات عملت وزا
ع، ويف مراحل بنائها وإرسائها  على مبدأ االقتصاد يف املوارد املعرفية، قدر املستطا   الدراسية   إعداد خمّططات التعّلم هلذه السنة ، فقد ُعمل يف  من مرحلة التعليم املتوسط  والتكنولوجيا

 احلجم الساعي السنوي املتاح. لدى التالميذ يف القسم مبا يتناسب و 
رجوع إليه كلما دعت احلاجة مع التحضري اجلّيد وعليه، فإنه يتعّّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخّطط التعّلمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية، وال

   ملرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة. لكل احلصص التعليمية/ التعّلمية مبا يكفل تنفيذ املخّطط التعّلمي وفق وترية تعّلم مالئمة للتالميذ، ويضمن إمناء وتنصيب الكفاءات اواجلاد  
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ج من مرحلة التعليم ا  لمتوس ط: ملمح التخر 

والبحث   مكّيفة  تكنولوجية  وإنجاز مشاريع للطاقة واآلمن واالستخدام الرشيد  المادة بتطويع  اليومية، مرتبطة الحياة من مشكالت يكون المتعلّم قادرا على حل 

 مجاالت الفيزياء  في األساسية هيمالمفابناء   في التجريبي  االستقصاء والمنهج في العلمية مستخدما المساعي  علمي،  طابع كفاءات ذات وبناء ،المعلومة  عن

 .واالتصال تكنولوجيات اإلعالم موظفا احترام البيئة، ظل في والتطبيقات التكنولوجية، والكيمياء

 

ج من الطور   ملمح التخر 

 في الهندسي والفلك والضوء ربائية ة الكهوالدار الفيزيائية  المادة وتحوالتها في  األساسية موظفا المفاهيم  والتكنولوجي بمحيطه المادي لّق عتت  مشكالت  يحل  

 تصال.اإلعالم واال تكنولوجيات أدوات من بعض  ومستفيدا تكنولوجية  وإنجاز مشاريع  والتجريب  استقصاء المعلومات مسعى على أولية، معتمدا مستويات

 

 الكفاءة الشاملة 

لفلك في في المادة وتحوالتها الفيزيائية والدارة الكهربائية والضوء الهندسي وايحل مشكالت تتعلق بمحيطه المادي والتكنولوجي موظفا المفاهيم األساسية   

 من بعض أدوات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. امستويات أولية، معتمدا على مسعى استقصاء المعلومات والتجريب وإنجاز مشاريع تكنولوجية ومستفيد
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 ( السنة األولى) بناء التعلماتالسنوي ل خطط الم -1
 الفصل األول

 قواعد األمن الكهربائي رما ترات الكهربائية البسيطة محيحل مشكالت تتعلق بتركيب الدا :الكفاءة الختامية

المقاطع  

 التعلمية
 الموارد المعرفية المستهدفة بالبناء واإلرساء واإلدماج هيكلة

المكونة بخصوص أنماط الوضعيات توجيهات 

 الممكنة لها. تالسياقا  وبعض التعلميةللمقاطع 

 

 مالحظات 

تقدير الجحم  

 الزمني

 األسبوع األول  ي تشخيصيم وتق – االتفاق على ميثاق الوقاية داخل القسم

الظواهر 

 الكهربائية 

 للتغذية األساسية المنابع بين التمييز  المكتسبات القبلية )المعرفية والمنهجية(:

 احترام مع الطاقة، صادراستخدام م  -  )القطاع العمود، البطاريات،(الكهربائية  

الخط المستعملة واإلشارات الرموز بعض يعرف  -األمن   قواعد  أو ر لتمثيل 

 ، الوصف أو أجل السؤال  من البسيطة المالحظة المعلومات، استقصاء -التحذير  

)صور نتائج من معلومات استخراج  -الترتيب أو التصنيف رسم تجريبية   ، 

النمذجة   –نتيجة فرضية لتفسير اقتراح -تنتاج(  التحليل، االس ، المقارنة ؛ل،جداو

 واللغوي العلمي التعبير بمخطط بنص أو طيطي أو خت والتواصل برسم التبليغ -

 الوحدات( نظام(العالمي  الترميز تطبيق -والكتابي الشفاهي الدقيق

متعلّقة بالدارات الكهربائية البسيطة )إثارة   وضعية انطالقطرح  -1

 ة بالكهرباء(.   هزة الكهرومنزلية عن تغذية األجمشكل

 .ع التكنولوجيورشالم التكنولوجي: اقتراح* طرح المشروع 
 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلّق بالموارد اآلتية: -2

 الدارة الكهربائية. مفهوم -1.2

 . التوهج مصباح اشتعال -2.2

 تركيب الدارات الكهربائية. - 3.2

 وضعية تعلّم اإلدماج.  -3

 تعلمية جزئية تتعلّق بالموارد اآلتية:ات وضعي تناول -4

 .ئيباالكهربعض قواعد األمن وائية الكهرب* حماية الدارة 

 وضعية تعلّم اإلدماج.  -5

 . ة االنطالقوضعيحل  -6

 شروط الكهربائية المختلفة محترما تناول وضعية تقييمية تتعلّق بالدارات -7

 .الكهربائي مع اكتشاف الخلل فيها إن وجد وتصحيحه التشغيل

 ج التعلمات. إدما ةعيوض -8

 م الكفاءة الختامية(يييم مرحلي )تق ي تق -9

   ةمعالجة بيداغوجية محتمل -10

 ثيقة المرافقة: الو أنظر

أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة بتناول بعض  

 المفاهيم.

 

 الكهربائي للتياٌر الدوراني النموذج"مصطلح   * يعتمد

 "مصطلح فيه التيار الكهربائي ونستخدم عن بدال "

 طبيعٌة إلى التعرض دون عام بشكل "باءالكهر

ة اقل الن األجسام في يتحرك أو ينتقل الذي "الشيء"

 "الكهرباء  حبيبٌات"عن التكلم الضرورة يٌمكن عندو

 الناقل.  تجتاز التي

 

* مورد ضّم األعمدة مدرج ضمنيّا في تركيب  

 الدارات الكهربائيّة 

 

مورد يمكن التطرق للدارة ذهاب وإياب ضمن * 

 )المخططالدارات الكهربائية المختلفة  يبترك

 النظامي والتشغيل(. 

 

تناول   ءاة أثنلقبليتراعى المكتسبات ا

 المورد المعرفي المرتبط بها. 
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 ادة مشكالت متعلقة بالتحوالت الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحوالت باالستعانة بالنموذج الحبيبي للم : يحلالختاميةالكفاءة 

المادة  

 وتحوالتها 

 المكتسبات القبلية )المعرفية والمنهجية(: 

 إيجاد  -النمذجة    -القياس وأجزائها ومضاعفاتها    اتحدو  -ر  مقاديقياس بعض ال

 المالحظة المعلومات، استقصاء  -المعطيات   بين سببية أو منطقية عالقات

 معلومات خراجاست  -الترتيب   أو التصنيف ،الوصف أو أجل السؤال  من البسيطة

 اقتراح -التحليل، االستنتاج(  ،نةقارالم ول،جدا  ،رسم، رتجريبية )صو نتائج من

 نتيجة.  فرضية لتفسير

  بالقياسات وبالمادةيتطلّب حلّها تجنيد موارد مرتبطة   طرح وضعية انطالق -1

ي تجريبيا والحاالت الفيزيائية وتحوالتها )إثارة مشكلة تخّص تعيين مقدار فيزيائ

 اظ الكتلة(.  مادة ومبدأ انحفلل

 .اقتراح المشروع التكنولوجي :جي التكنولو ح المشروعطر *

 تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية تتعلّق بالموارد اآلتية:  -2

 قياس الطول والحجم.  -1.2

 قياس الكتلة. -2.2

 تعيين درجة الحرارة.   -3.2

 الكثافة.  الحجمية واستنتاجلة حساب الكت -4.2

 وضعية تعلّم اإلدماج.  -3

 : المرافقةأنظر الوثيقة 

عوبات الخاصة بتناول بعض  بعض الصأمثلة ل

 المفاهيم.

 

 قياسأدوات  ضمن  لقدم المنزلقةإلى ااإلشارة  تمّ ت -

 األطوال.

 

 

 

نقتصر   صلبة ذات أشكال منتظمةالجسام بالنسبة لأل -

 .مستطيالتالمكعّب ومتوازي ال ىعل

 

 

كتلة الحجمية  لمفهوم ال ةتجريبيالدراسة النكتفي ب

 م. فة ثم نعمّ مواد مختلسائلة من  أو ةصلبم اجسأل

تراعى المكتسبات القبلية أثناء تناول  -

 المورد المعرفي المرتبط بها. 

 

 

 
 
 

 
المقادير وحدات  بينالتحويالت درج ت -

 الفيزيائية ضمن التطبيقات العددية. 
 

 أسابيع 5

 الفصل الثاني

المقاطع  

 ميةالتعل
 إلدماجواواإلرساء فة بالبناء الموارد المعرفية المستهد هيكلة

بخصوص أنماط الوضعيات المكونة توجيهات 

 الممكنة لها. تالسياقا  وبعض التعلميةللمقاطع 

 

 مالحظات 
تقدير الجحم  

 الزمني

المادة  

 وتحوالتها 

 علّق بالموارد اآلتية: تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية تت -4

 ها. وتحّوالت  لحاالت الفيزيائية للمادةا - 1.4

 ئط. خالال - 2.4

 المحاليل المائية وانحفاظ الكتلة.   - 3.4

 وضعية تعلّم اإلدماج.  -5

بالمادّة ومميّزاتها )الكتلة الحجمية، الكثافة(  وضعية تقييمية تتعلّق تناول -6

ة ومعبّرا انحفاظ الكتل مطبّقا مبدأ ية(،المائ المحاليل) الخالئطووحاالتها  

 بة.ات المناسالمقادير بالوحدعن نتائج قياس مختلف 

 . حل وضعية االنطالق -7

 وضعية إدماج التعلّمات.  -8

 الختامية(.  الكفاءة مرحلي )تقييم تقييم -9

 محتملة.  بيداغوجية معالجة -10

 على خطوتين: الخالئط يتمالتطرق لموضوع 

يط  صول لمفهومي الخلات تعلمية للوتناول وضعي - 

 انس.المتجانس والخليط غير المتج

من الماء الطبيعي  )  مورديد يعتمئط: فصل الخال - 

تقنيات  تطبيق  ل الماء النقي( -إلى الماء الشروب 

فصل مكونات الخليط )التركيد، االبانة، الترشيح، 

 معايير النقاوة. واستنتاج   التقطير(

 

 

 

 

 خاللالكتلة  أ انحفاظمورد مبدتناول ي -

س  بمكّوني المحلول المائي )قياالتعريف 

 (.ب والمذابمزج المذيالكتلة قبل وبعد 
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 :(الميادينفي )  مالحظة عامة

 . يتزامن مع نهاية المقطع التعلمي   تقديم تقرير كتابيفي إطار التعلم الذاتي ل ( ضعيةالوبحسب ما تقتضيه )وضعية االنطالق  ومنهجية حل مكن إسناد مهمة اقتراح فرضيات ي   -
 

 

 الفصل الثالث 

 مشكالت من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة لألجسام  : يحلالختاميةالكفاءة 

المقاطع  

 التعلمية
 بناء واإلرساء واإلدماجوارد المعرفية المستهدفة باللما هيكلة

نة مكولوضعيات البخصوص أنماط ا يهات توج

 الممكنة لها. تالسياقا  وبعض التعلميةللمقاطع 

 

 مالحظات 
تقدير الجحم  

 الزمني

الظواهر 

 الضوئية

 المكتسبات القبلية )المعرفية والمنهجية(: 

المعالم   استخدام  -األرض   انوربد المرتبطة الفلكية الظواهر بعض تفسير

تجريبية  نتائج من ماتمعلو  تخراجاس  -م بإتباع نموذج  الرس  -  والزمانية المكانية

 التحليل، االستنتاج(.  المقارنة، ،)صور، رسم

متعلّقة بنموذج الشعاع الضوئي وبالضوء والفلك   طرح وضعية انطالق -1

ونموذج االنتشار   للشمس بالنسبةاألرض والقمر وضع مب )إثارة مشكلة تتعلّق 

 يم للضوء(.   المستق

 .جيالتكنولو ح المشروعترااق :التكنولوجي  روعطرح المش *

 تناول وضعيات مشكلة تعلمية جزئية تتعلّق بالموارد اآلتية:  -2

 المنابع واألوساط الضوئية.  - 1.2

 االنتشار المستقيم للضوء. - 2. 2

 الظل والظليل.   - 3.2

 اإلدماج. وضعية تعلّم  -3

 دوران األرض.  - 1.3

 والكسوف.  الخسوف -أطوار القمر - 2.3

 اج. إلدمتعلّم ا وضعية -4

تناول وضعية تقييمية تتعلّق بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي )االنتشار   -5

 المستقيم للضوء( لتفسير الرؤية المباشرة لألجسام وبعض الظواهر الفلكية. 

   االنطالق. يةحل وضع -6

 علمات. إدماج التوضعية  -7

 ية(. الختام الكفاءة تقييم) يمرحل تقييم -8

 . محتملة وجيةبيداغ معالجة -9

 

 أنظر الوثيقة المرافقة: 

أمثلة لبعض الصعوبات الخاصة بتناول بعض  

 المفاهيم.

 

 

 

 

استغالل المورد المعرفي دوران األرض لتحديد 

والتركيز  وضع القمر واألرض بالنسبة للشمس، م

وذج الشعاع الضوئي )االنتشار  منعلى توظيف 

تشكل أطوار القمر  المستقيم للضوء( لتفسير

  والكسوف. هرتي الخسوفوظا

 

 

 

تراعى المكتسبات القبلية أثناء تناول  -

 المورد المعرفي المرتبط بها. 

 

 

 . 
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 (ألولىالسنة ا) البيداغوجييم  يلتقل  السنوي مخططال -1

 ءات والمعايير  الكفا •

 

 حكم في الكفاءةر التمعايي تامية الكفاءة الخ 
 شخيصي تقويم ت 

ول 
أل
ل ا
ص
الف

 

كهربائية  يحل مشكالت تتعلق بتركيب الدارات ال

 ترما قواعد األمن الكهربائي. البسيطة مح 

 يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة  •

 يركب دارة كهربائية بسيطة  •

 شغيل شروط الت كهربائية محترمايركب دارة  •

 مختلفة ت الئية في تشكييركب دارة كهربا •

 مستقصرةيتعرف على الدارة ال •

 يكشف عن خلل في تركيب دارة كهربائية ويصححه  •

 ئية: الكشف عن خلل وتصحيحهي صيانة لدارة كهرباجري •

يحل مشكالت متعلقة  

بالتحوالت الفيزيائية 

للمادة ومفسرا هذه 

التحوالت باالستعانة  

 لمادة بالنموذج الحبيبي ل

 

القياسات  عتماد على الا

 ل التحوالت الخ

 ين بعض المقادير الفيزيائية يستخدم القياس لتعي  •

 ( ، التقريب ةلوحد المقدار، ا) القياس يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة •
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ي 
ل الثان

ص
الف

 
اعتماد التفسير بالنموذج  

 الحبيبي 

 يميز بين الحاالت الفيزيائية للمادة •

 ن تغير درجةفي شروط معينة مزيائي الفي يتنبأ باتجاه التحول •

 رارة والضغطالح

 الحبيبي للمادة بوجاهة  يستخدم النموذج •

 يميز بين مختلف الخالئط  •

 لخليطف يفصل بين مكونات ايعرف كي •

 يعرف معايير نقاوة الماء  •

 يعرف مبدأ عملية التقطير  •

 يوظف النموذج الحبيبي في تمثيل الماء في حاالته المختلفة  •

 ة لانحفاظ الكتج الحبيبي للتعبير عن يوظف النموذ   •

 يحضر محلوال مائيا   •

انحفاظ  )مبدأ الكتلة محفوظة في المحلول المائييعرف أن  •

 الكتلة(

 المائي  يعرف مكونات المحلول •

ث 
ل الثال

ص
الف

 

يحل مشكالت من محيطه القريب والبعيد بتوظيف  

نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة  

 لألجسام 

 على المنابع الضوئية يتعرف  •

 ئية الضو  اطوسف على األعريت •

 مباشرة ال شرط الرؤيةيحدد  •

 ينمذج الضوء بحزمة ضوئية •

 ار المستقيم للضوء يربط تشكل الظل باالنتش  •

 فسر تشكل ظل جسم ي •

 يحدد موقع األرض بالنسبة للشمس •

القمر( وموضع القمر بالنسبة  )وجه يربط بين شكل الطور  •

 األرض.للشمس ولمراقب على سطح 

وف مستخدما الحزم سلكوارتي الخسوف يقدم تفسيرا لظاه •

 مفهوم الظل والظليل.الضوئية و
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 الموارد •

 

 مالحظات  يم يتهدفة بالتقالتعلمات المس قطع الم وعسباأل الفصل المستوى 

ى 
ول
أل
سنة ا

ال
 

 الكهربائية  الظواهر /// األول
  الكهربائية المختلفة الدارات ببتركي  تتعلّق  )أو وضعيتين( وضعّية تقييمية تناول

 .ل فيها إن وجد وتصحيحه الكهربائي مع اكتشاف الخل التشغيل شروط محترما

 

 والتها وتح المادة /// لثاني ا

تها )الكتلة الحجمية  ومميّزا  بالمادّة ق )أو وضعيتين( تتعلّ  ييميةوضعّية تق تناول

عن نتائج قياس مختلف  مثال( وحاالتها والخالئط التي يمكن أن تشّكلها معبّرا

 بطريقة سليمة  المقادير

 

 الفلك وعلم الضوء /// الثالث 
  الضوئي الشعاع نموذج بتوظيف عيتين( تتعلّق )أو وض وضعّية تقييمية تناول

 لطبيعية الظواهر ا جسام وبعضألل المباشرة الرؤية تفسيرل

 

 

 

 

 

 


